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VOORW
OORD

Ann Schevenels
Gedeputeerde informatica en

Voorzitter van de raad van bestuur

Véronique Janssens
Algemeen directeur VERA

Elk bestuur wil graag vooruit. Innovatieve oplossingen kunnen een sprong voorwaarts 
betekenen, maar vragen veel middelen. Dan is het fijn als je kan rekenen op subsidies 
om de kosten te helpen dragen.

Bij VERA hebben we veel ervaring opgebouwd met subsidietrajecten. Hierbij kunnen we 
verschillende rollen aannemen: penhouder, klankbord, domeinexpert… Maar wist je dat we 
ook als verbinder uit de hoek kunnen komen? Weet dat je nooit alleen staat wanneer je een 
probleem op een innovatieve manier wil oplossen. Met VERA gaan we op zoek naar besturen 
die met gelijkaardige uitdagingen worstelen om ze samen aan te pakken. Zo bundelen 
we onze krachten, delen we de kosten en brengen we expertise samen.

2023 belooft opnieuw een jaar vol met interessante samenwerkingen te worden en ook 
daar willen we onze rol bij spelen. Want digitaliseren en innoveren doe je niet alleen.

EERSTE HULP BIJ SUBSIDIETRAJECTEN
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VIER VOORBEELDEN

Van brainstorm tot raamovereenkomst
De stad Halle en VERA brainstormden over 
de noden van enkele stadsdiensten. In geen 
tijd was project VISUALO geboren. Op dit 
moment begeleidt VERA mee de voortgang van 
het project. In de laatste fase willen we een 
raamovereenkomst opstellen om de oplossing 
makkelijk beschikbaar te maken voor andere 
besturen.

Lees meer over VISUALO op pagina 10 in deze 
BLIKopener.

Een subsidieproject doe je nooit alleen. Je kan steeds rekenen op 
externe expertise om het traject mee te begeleiden. Ook VERA neemt 
die expertenrol op. Denk je eraan om een project in te dienen? Lees dan 
zeker verder. We geven je een duidelijk beeld over welke rol VERA kan 
spelen voor je project.

SUBSIDIE

SUBSIDIEPROJECT? 
VERA ZET JE OP WEG

BRAINSTORM

We starten vanuit een 
concreet probleem. We 

denken graag met je na over 
innovatieve oplossingen en 
welke steun je kan krijgen 

om zo’n project op poten te 
zetten.

MATCHMAKING

Veel besturen kampen 
met dezelfde uitdagingen. 
Daarom zoeken we andere 

lokale besturen die mee 
willen stappen in het project. 

Zo bundelen we de 
krachten en verdelen 

we het werk.

PROJECT 
UITSCHRIJVEN EN INDIENEN

We bieden uitgebreid advies voor 
het uitschrijven van 

subsidiedossiers. Dankzij onze 
jarenlange ervaring, weten we 

waar je op moet letten als je een 
sterk dossier wil samenstellen 

en indienen. Deze expertise delen 
we graag met onze besturen 
en verhoogt je kansen op een 

goedgekeurd dossier.

Digitaliseer je processen
Het lokaal bestuur van Zaventem zet volop in 
op digitale dienstverlening. VERA hielp mee 
de subsidieaanvraag te schrijven voor VLAIO 
en EFRO. Daarna kregen we van Zaventem 
de opdracht om hiervoor 10 processen te 
digitaliseren met de Digitale Dienstenmotor.

Lees meer over het digitaliseringsproject op 
pagina 6 in deze BLIKopener.

1
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BEGELEIDING 
VAN JE PROJECT

Onze projectcoördinatoren 
digitale transformatie kennen 
de laatste innovatietrends en 

digitaliseringstrends. Hierdoor 
zijn ze gewapend om jouw 

project (mee) te begeleiden. Ze 
kunnen een project trekken, of 
ondersteuning bieden aan je 

eigen projectleider.

EXTERNE EXPERTENROL

Zoek je nog externe 
expertise voor een werkgroep 
of stuurgroep? Ook met deze 

rollen hebben we een uitgebreide 
ervaring. Heb je nood aan een 

blik vanuit het oogpunt van 
informatieveiligheid? Of iemand 
met heel wat technische kennis? 

Bij VERA ben je aan het 
juiste adres.

RAAMOVEREENKOMST

Bij VERA staan we voor 
kennisdeling. Daarom willen we 

succesvolle projecten niet alleen 
delen met andere besturen. We 

stellen de ontwikkelde oplossing 
ook beschikbaar voor andere 

besturen. Dit doen we met een 
raamovereenkomst. Zo profiteert 

iedereen mee van ons 
harde werk. 

Een Data Protection Impact Assessment
Voor een project van de stad Leuven biedt een 
VERA-expert hulp over informatieveiligheid. 
Daarom werkt ze een Data Protection Impact 
Assessment (DPIA) uit. Zo heeft Leuven meer 
inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het 
project.

De werkgroep kijkt mee
Je wil zoveel mogelijk expertise verzamelen 
voor een succesvol project. Daarom zijn er 
werkgroepen, stuurgroepen of werfgroepen. De 
experten die hierin zetelen, kijken mee naar de 
vooruitgang en sturen bij waar nodig. VERA levert 
voor heel wat projecten leden voor zo’n groepen. 
Dat kan gaan van iemand die gespecialiseerd is in 
gegevensbescherming, tot een projectcoördinator 
die alles kent van mobiliteit en planning.

3
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Zaventem wil volop inzetten op een uitgebreide digitale 
dienstverlening, onder andere voor ondernemers en bedrijven. 
Binnen het project ‘Digitaal Loket Ondernemen’ maakt Zaventem 
gebruik van de raamovereenkomst Digitale Dienstenmotor om 
processen te digitaliseren. Zo kunnen ondernemers heel wat 
vergunningen en diensten digitaal afhandelen. Sven Willekens, 
Beleidsadviseur Economie en Ondernemen bij het lokaal bestuur 
van Zaventem, geeft tekst en uitleg.

DIGILOKET

ZAVENTEM CREËERT EEN 
DIGITAAL LOKET ONDERNEMEN

Hoe is Zaventem bij VERA uitgekomen voor 
het Digitaal Loket Ondernemen?

Al in 2019 zetten we de eerste stappen in ons 
digitaliseringsproject. We zochten een neutrale 
en deskundige partner om ons te begeleiden. Zo 
kwamen we bij VERA uit. In eerste instantie hielp 
VERA met het uitschrijven van de subsidieaan-
vraag bij VLAIO en EFRO (Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling). Ik vergelijk VERA graag 
met de architect bij een bouwproject. De architect 
begrijpt mijn noden, adviseert me en verdedigt 
mijn belangen bij de aannemers.

In tweede instantie hadden we ook hulp nodig bij 
de praktische uitwerking van ons digitaliserings-
project. Hiervoor gaven we vier opdrachten:
• Overkoepelende projectsturing: een project-

coördinator van VERA zorgt voor de goede 
werking, de planning en de rapportage.

• Digitalisering processen ondernemen: VERA 
digitaliseert 11 processen.

• Creatie van een bedrijvendatabank/CRM die 
gekoppeld is aan de Digitale Dienstenmotor.

• Creatie van een ‘portaalsite economie met 
digiloket’.

“VERA is als de architect 
bij een bouwproject. De architect begrijpt 

mijn noden, adviseert me en verdedigt 
mijn belangen bij de aannemers.”

 
Sven Willekens, 

Beleidsadviseur Economie 
en Ondernemen Zaventem
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De raamovereenkomst Digitale 
Dienstenmotor helpt bij de digitalisering 
van de processen. Hoe verloopt dit?

De raamovereenkomst werkt met de eGovFlow-
DIY-toepassing van Vanden Broele. De VERA 
projectcoördinatoren kennen de toepassing en 
werken de processen uit op maat van Zaventem. 
Dit doen ze in overleg met alle partners: het 
lokaal bestuur, de leverancier (onder de vleugels 
van VERA) en de ondernemers en bedrijven.

Hoe verloopt de samenwerking met VERA 
en de Digitale Dienstenmotor?

We zijn heel erg tevreden over de begeleiding van 
Jan, Ruben, Philippe, Robert en Erika. Ze voeren de 
opdrachten die we hen geven tot in de puntjes uit. 
Nog voor de finale oplevering van ons digiloket 
vallen we regelmatig in de prijzen. Dat is toch iets 
om trots op te zijn.

Wat zijn de volgende stappen die jullie wil-
len zetten met de Digitale Dienstenmotor?

Eens dit project op het einde van het jaar afgerond 
is, zouden we graag de digitalisering verderzetten. 
Hiervoor zullen we opnieuw steun vragen bij 
EFRO. Zo kunnen we onze ervaring meenemen en 
hierop verder bouwen. 

Zou je de raamovereenkomst kunnen 
aanraden aan andere besturen? Waarom?

Ik zou de raamovereenkomst aanbevelen, ja. Als 
kleine dienst komt er heel veel op je af en dan 
zoek je betrouwbare partners om mee samen te 
werken. Dankzij de samenwerking met VERA en 
de Digitale Dienstenmotor is er veel werk dat niet 
meer bij mij terecht komt. Zo kan je stappen zet-
ten in digitalisering, zonder dat je hier tonnen tijd 
in steekt. In de wereld van de digitale transforma-
tieprojecten gaat het in essentie over ‘De juiste 
dingen doen én deze dingen goed doen’. Het leven 
is de juiste keuzes maken.

Wil ook jij inzetten op digitalisering? 
Dan is de raamovereenkomst Digitale 
Dienstenmotor misschien iets voor jou. 
Contacteer ons via info@vera.be en we 
kijken samen wat de Digitale Diensten-
motor voor jou kan betekenen.

Welke processen pakken jullie aan 
met de Digitale Dienstenmotor?

Binnen het domein economie zijn we aan de slag 
gegaan om deze tien processen te digitaliseren:

1. Belasting op drijfkracht
2. Belasting op reclameconstructies
3. Belasting op niet-geadresseerd drukwerk
4. Belasting op parkeerplaatsen
5. Vergunning horeca
6. Vergunning terras
7. Vergunning drank
8. Vergunning ambulante handel
9. Vergunning standplaats jaarmarkt
10. Vergunning standplaats wekelijkse markt

Er is nog een 11e proces dat we omzetten en dat is 
‘inname openbaar domein’.

Lokaal 
bestuur 

Zaventem

Vanden 
Broele
& VERA

Zaventemse 
ondernemers 

& bedrijven
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DIGITALE DIENSTENMOTOR?

DIGITALISERING

Zaventem zet volop in op digitale dienstverlening. Daarvoor 
digitaliseren ze processen met de raamovereenkomst Digitale 
Dienstenmotor. Maar wat houdt dit net in? En wat is de meerwaarde 
voor andere besturen? Projectcoördinator Ruben Huylenbroeck 
legt het voor je uit. 

Kan je de Digitale Dienstenmotor uitleggen 
in het kort?

De Digitale Dienstenmotor is een raamovereen-
komst van VERA en POLIS. Ze biedt een platform 
waarmee je processen kan tekenen en zo dossiers 
kan opvolgen. Door de koppeling met je website 
maak je online formulieren beschikbaar die opge-
volgd worden door je medewerkers.

Dankzij onze governance-structuur kunnen we 
samen met POLIS kijken naar het platform dat ge-
bouwd is door Vanden Broele en aangeven waar 
het beter kan. Daarnaast plaatsen we afgewerkte 
processen in een bibliotheek en delen deze zo met 
besturen. Zo moet je als bestuur niet beginnen 
met een wit blad. Je kan perfect een bestaand 
proces aanpassen aan je eigen situatie.

Waarmee helpen we het lokaal bestuur van 
Zaventem?

Zaventem is één van de vijf pilootgemeenten die 
meteen instapten. Ze beslisten om 10 economi-
sche processen te digitaliseren. Met VERA nemen 
we de rol van procesbeheerder op. Daarbij doen 
we drie zaken:

1. Processen in kaart brengen.
2. Stroomlijnen zodat ze dezelfde vorm 

hebben.
3. Digitaliseren door elke stap van het 

proces in de bouwblokken te gieten.

Hierbij hebben we oog voor GDPR, communicatie 
met de klant/burger en communicatie met de 
ambtenaren. We hebben dus elk aspect op de 
radar staan.

Wat is onze meerwaarde?

De eerste kennismaking met de Digitale Diensten-
motor kan best overweldigend overkomen. Je 
steekt veel tijd in je eerste proces. Daarna vind je 
steeds makkelijker je weg en heb je de juiste ma-
nier van procesmatig denken onder de knie.

We digitaliseren nu 10 processen voor Zaventem. 
Met de kennis die we opbouwen en de uitbouw 
van de bibliotheek, gaan we een snellere service 
kunnen bieden aan besturen die later instappen.

We merken dat het niet makkelijk is om proces-
matig te denken. De VERA-collega’s kunnen dit al. 
Ze zullen de juiste vragen stellen om zo sneller 
tot een goede procesdigitalisering te komen.
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Wat zijn de volgende stappen voor 
de Digitale Dienstenmotor?

We geven het platform steeds verder vorm en 
proberen het ook laagdrempeliger te maken. 
Daarnaast breiden we de bibliotheek uit met meer 
en meer processen. 

We willen ook werken aan kennisdeling voor de 
besturen. Elk bestuur heeft bijvoorbeeld een 
proces om een evenement aan te vragen. Omdat 
we al zoveel processen analyseerden, zien we de 
kleine verbeteringen die besturen kunnen invoe-
ren bij hun eigen processen.

Waarom zouden besturen aan de slag moe-
ten gaan met de Digitale Dienstenmotor?

We hebben al heel wat processen in kaart ge-
bracht. Je moet niet van nul starten, deels ook 
door de procesbibliotheek.

Je zit niet vast aan voorgeprogrammeerde tools. 
Je kan zelf bouwen, vragen toevoegen en wegla-
ten. Je kan extra taken toevoegen, of uit het pro-
ces laten.

Digitale Dienstenmotor won de 
Vlaanderen Digitaal Award voor ‘beste 
digitale transformatie’ en de Agoria 
Digital Society Award voor ‘beste eGov 
project’. Wat doet dat met je?

Ruben Huylenbroeck: Het is een mooie 
erkenning van de mogelijkheden van 
Digitale Dienstenmotor. Niet alleen VERA 
gelooft hierin, maar ook de jury’s van 
Vlaanderen en Agoria. Maar we gaan niet 
beginnen zweven. We hebben nog veel 
werk voor de boeg. We zijn nog maar net 
uit de startblokken geschoten en zijn klaar 
voor een mooi vervolgtraject.

Agoria Digital Society Award voor ‘beste eGov project’

Vlaanderen Digitaal Award voor ‘beste digitale transformatie’
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VISUALO: SLIMME INFOSCHERMEN

VISUALO

De stad Halle wil met slimme infoschermen lokale handelaars 
ondersteunen. Zo kreeg het VLAIO City of Things-project VISUALO 
vorm. Kasper Vanbeginne, innovatieambtenaar van het lokaal bestuur 
van Halle, neemt je mee.

Kan je het project VISUALO in enkele zinnen 
samenvatten?

VISUALO staat voor ‘veelzijdige infoschermen 
voor updates en acties van lokale ondernemers’. 
Met dit project willen we bijdragen aan een brui-
send stadscentrum en meer volk in de straten. Dit 
doen we met de hulp van slimme infoschermen 
die lokale handelaars in the picture zetten.

Ik schets de meerwaarde met een voorbeeld. 
Beeld je een markt en een bruisende winkelstraat 
in. Wanneer de markt op zijn einde loopt en een 
handelaar een hele hoop koffiekoeken over heeft, 
kan hij dit adverteren via een applicatie op zijn 
smartphone. Hij neemt een foto van zijn lekker-
nijen, zet hierbij een leuke promotie en via de 
slimme schermen die verbonden zijn aan de app, 
krijgen shoppers in de winkelstraat de promo te 
zien. Een horecazaak kan dan weer een spontaan 
happy hour lanceren wanneer de markt bijna 
gedaan is. Zo breng je op een heel dynamische 
manier mensen van punt a naar punt b met op-
portuniteiten die in het straatbeeld aanwezig zijn.

Wat is er vernieuwend aan VISUALO?

De eerste feedback van VLAIO was “opnieuw slim-
me schermen”? Hoewel het op het eerste zicht op 
pure reclame lijkt, is het veel meer dan dat. Er is 
ook een technologisch verhaal dat meerwaarde 
heeft voor burgers, handelaars en de stad.

Als je dankzij sensoren en tracking kan meten hoe 
lang een advertentie bekeken wordt of waarop 
mensen het meest reageren, dan kunnen hande-
laars hierop inspelen. Zo kunnen we tips creëren 
voor een betere foto, welk soort tekst er werkt en 
zo voort. Zo versterken we de digitale maturiteit 
en marketingkennis bij lokale handelaars. Maar 
we verzamelen niet alleen data om de handelaars 
te versterken. Ook als stad kunnen we hier nog 
veel uit leren.

“De schermen helpen lokale handelaars 
én creëren data waaruit we heel 

wat kunnen leren.”
 

Kasper Vanbeginne, 
innovatieambtenaar Halle
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Welke rol speelt VERA in dit project?

Het hele project is ontstaan tijdens een brainstorm 
met mensen van VERA, op basis van de noden van 
verschillende diensten van de stad Halle. VERA 
stond dus mee aan de wieg en schreef mee aan 
de projectaanvraag.

In de loop van het project zal VERA nog veel werk 
verzetten. Het meest zichtbare deel hiervan, 
wordt de raamovereenkomst die we willen 
realiseren. Deze overeenkomst bevat de drie 
pijlers van dit project:
• De slimme schermen en de technologie 

erachter
• De applicatie voor handelaars
• De brug tussen beide (CMS of 

softwareplatform)

VERA zal ook nog mee helpen met het draaiboek 
met best practices en nadenken over het business-
model. We willen de applicatie liefst gratis houden 
voor de handelaars, maar we moeten alles na-
tuurlijk kunnen betalen. Een freemium model lijkt 
het beste pad om te volgen. Hierbij bieden we een 
gratis basispakket aan met de mogelijkheid om 
in te tekenen op een betalende formule. We gaan 
alle opties afwegen voor we een weloverwogen 
keuze maken.

Hoe ziet het traject eruit dat we willen 
lopen?

Dit is een project dat loopt over meerdere jaren. 
Als eerste stap hebben we een idee op papier 
gezet en een goed team samengesteld om 
hieraan te werken.

Nu zijn we aan het bekijken of ons idee overeen-
komt met de realiteit van de doelgroep. We stel-
len het project voor aan een groep handelaars uit 
Halle en Dendermonde en vragen hun feedback. 
Met deze input en onderzoek naar het economisch 
weefsel van de regio gaan we aan de slag om de 
raamovereenkomst op te stellen.

Tegelijkertijd gaan we technologieën en wetgeving 
(privacy) verkennen om te kijken wat er mogelijk 
is en wat er toegelaten is. Ook dit nemen we mee 
in de raamovereenkomst en het draaiboek dat we 
zullen delen met andere steden en gemeenten.

Tegen het einde van ons project willen we een 
testcase achter de rug hebben. Alle ervaring die 
we hierbij opdoen zal leiden tot een sterke raam-
overeenkomst en een uitgebreid draaiboek vol 
met tips. Zo helpen we andere steden en gemeen-
ten om hun handelaars te ondersteunen.

Wil je meer weten over VISUALO of heb 
je interesse om samen een smart 
city-project te lanceren? Contacteer 
ons dan via info@vera.be. 

VISUALO is een VLAIO City of Things-project 
van de stad Halle, in samenwerking met 
de stad Dendermonde, provincie Vlaams-
Brabant, provincie Oost-Vlaanderen, 
POLIS en VERA. Het project startte op 1 
juni 2022 en loopt tot 30 november 2024.
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ENKELE DAGEN IN HET LEVEN VAN 
BERT NIJS, IT-BEHEERDER

IT-BEHEER

Bert Nijs is IT-beheerder bij VERA en is trots op wat hij doet. Elke dag 
staat hij klaar voor besturen om hen te helpen met het voeren van 
een toekomstgericht IT-beleid. Toch is hij niet vies van ‘eerste hulp bij 
IT-problemen’. Bert neemt je mee naar zijn 7 november.

Maandag 7 november: Geetbets

Na een weekje herfstverlof is het tijd om er weer 
in te vliegen. Zelfs na een korte afwezigheid is het 
nuttig om met de Algemeen Directeur bij te praten 
over wat er afgelopen week gebeurde. Deze 
context geeft je meer middelen om openstaande 
vragen efficiënt te behandelen.

“Ik kan niet meer in mijn Outlook!” Ik neem mijn 
pet van IT-beheerder af en zet die van IT-onder-
steuner op. Na een uitgebreide zoektocht vind ik 
de oplossing en tegen de middag heb ik weer een 
tevreden ‘klant’.

In de namiddag heb ik meer tijd voor beleidsmatig 
werk. In een vergadering met de Algemeen Direc-
teur bespreken we de IT-investeringen die moeten 
gebeuren. We willen de software voor het afspra-
kenbeheer optimaliseren. Daarbij hoort de check of 
Software-as-a-Service (SaaS) een betere oplos-
sing is voor ons qua budget en ondersteuning.

Voor we de deur achter ons toetrekken toch nog 
even langs het serverlokaal passeren en de back-
up usb-drive wisselen. Alle data zit dan wel in een 
datacenter, een lokale back-up is altijd handig bij 
een noodgeval.
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Dinsdag 8 november: Tienen

Het zonnetje is van de partij, dus ik vertrek met 
de fiets richting Tienen. Even kort uitblazen bij 
aankomst en dan met de ICT-verantwoordelijke 
overleggen over de lopende projecten. Tienen 
zet vol in op de digitale transitie: een Windows 
domeinmigratie, multifactorauthenticatie 
uitfaseren van de klassieke telefooncentrale… 
Uitdagingen genoeg! 

Woensdag 9 november: Sint-Genesius-Rode

De uitrol van de nieuwe bancontact terminals 
loopt niet van een leien dakje. Bij de dienst bevol-
king was de leverancier vanop afstand de proble-
men aan het onderzoeken en mijn komst wordt 
gewaardeerd: “jij praat tenminste dezelfde taal!” 
Eens de communicatie tussen de software en de 
terminal opnieuw werkt, giet ik dit in de procedure. 
Zo kan ik de andere terminals ook nakijken.

Plots moet ik in zeven haasten met de IT-verant-
woordelijke op verplaatsing om camerabeelden 
op te halen. Als blijkt dat de cameraserver niet 
mee wil werken, moeten we opnieuw naar het ge-
meentehuis. Na contact met de leverancier heb-
ben we alle nodige info om te troubleshooten… 
maar we komen nergens. Nog eens een gesprek 
met de leverancier helpt ons niet verder. Hij komt 
de volgende dag ter plaatse om het probleem te 
onderzoeken.

Tegelijkertijd zijn er in de loods van het bestuur 
problemen met de wifi. Omdat een leverancier 
een licentie niet op tijd heeft vernieuwd, is deze 
vervallen. Ik neem contact op met het bedrijf om 
dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

Het leven van een IT-beheerder is heel 
gevarieerd en nooit saai!

Ik check de status van de domeinmigratie. Per 
departement hebben we al enkele ambassadeurs 
overgezet, nu plannen we het bandwerk in. 
Dagelijks zijn er nog wel kleine zaken die we 
moeten verhelpen, maar we komen er. 

Door de stijgende energiekost, besliste de stad 
om delen van het stadhuis niet te gebruiken. 
Daarom richten we nu enkele bureaus in als 
flexwerkplekken. We zorgen ervoor dat medewer-
kers de flexplekken, vergaderzalen en uitleenma-
teriaal kunnen registreren in Outlook. Een pittige 
uitdaging om dit allemaal op orde te krijgen.
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PHISHING? BEWUSTWORDING 
IS CRUCIAAL

PHISING

Een veilige ICT-omgeving staat of valt met je medewerkers. Daarom zet 
Kristof Vanheukelom, ICT-verantwoordelijke bij de Gemeente en het 
OCMW van Bierbeek, al een tijdje in op bewustwording rond phishing.

Waarom inzetten op bewustwording rond 
phishing? 

Phishing is een probleem dat alomtegenwoordig 
is. Zoals elk bestuur zijn we in Bierbeek al een 
paar keer het doelwit geweest van gerichte aan-
vallen. Of je gebruikers nu ervaren zijn of niet, elk 
profiel kan op een onbewaakt moment het slacht-
offer worden. De impact van zo’n aanval kan heel 
erg groot zijn. Je bent al gauw dagen aan het werk 
om alles te herstellen met als gevolg frustraties 
van collega’s, burgers en ondernemers. 

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom 
is bewustwording creëren eigenlijk handelen als 
een goede huisvader. Ik deel al enkele jaren mijn 
kennis en ervaring door voorbeelden van phishing 
door te sturen, samen met uitleg en herkennings-
punten. 

Je gebruikt nu een tool hiervoor. Waarom?

De tijd die ik stak in de berichten viel heel goed 
mee, maar een tool biedt je toch extra mogelijk-
heden. Je simuleert er ‘echte’ phishingmails mee, 
krijgt rapportjes van je campagne en je collega’s 
krijgen mini-opleidingen.

Je kan de campagnes helemaal naar je hand 
zetten zodat ze echt van toepassing zijn op de 
werksituatie van je bestuur. Je kan zelf de stijl ver-
anderen, rapporten trekken, verdelen in moeilijk-
heidsgraad… De mogelijkheden lijken eindeloos. 
Dit zorgt er wel voor dat je bij de start wat tijd 
moet investeren om alle opties te leren kennen.

Wat wil je nog doen rond phishing?

In oktober ben ik in de diepte van onze phishing 
tool gedoken. We willen deze nog gerichter in-
zetten en de campagnes actiever opvolgen. Via 
de rapporten willen we dan de pijnpunten verder 
blootleggen zodat we deze kunnen aanpakken.

Daarnaast ben ik begonnen met een handleiding 
te schrijven met de stappen die collega’s moeten 
ondernemen als we individueel of als bestuur het 
slachtoffer zijn van phishing, een virus of hacking. 
Hierin bundel ik onder andere instructies over hoe 
je onmiddellijk je belangrijkste wachtwoorden kan 
wijzigen, hoe je reageert op bepaalde situaties 
tot zelfs het uittrekken van de stekker in extreme 
noodsituaties.
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Wat is jouw advies voor andere lokale besturen?

Ik kan alleen maar benadrukken hoe belangrijk het creëren 
van bewustwording is. Hierbij is een phishing tool een 
geweldig hulpmiddel. 

Start je met een tool? Neem de tijd om hem vanbinnen en 
vanbuiten te leren kennen. Hou dan nog voor de ingebruik-
name een nulmeting om te kijken hoe bewust je collega’s 
zijn van de gevaren. Daarna kan je kijken welke progressie 
je maakt.

Wil je meer bewustwording 
creëren rond phishing en 
cyberveiligheid? Klop dan even 
aan bij je DPO. Deze helpt je 
met veel plezier verder.
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HOERA VOOR DE  PHISHINGCAMPAGNE

WIE BETREKKEN?

• MAT: moet toestemming 

geven voor de 

phishingcampagne

• DPO: initieert, creëert 

het kader, adviseert en 

controleert

• IT: maakt de technische 

omgeving klaar door 

whitelisting

• HR/Communicatie: 

expertise in het opzetten 

van geloofwaardige (interne) 

communicatie

GEBRUIK JE EEN TOOL?
Zonder tool• Tijdrovend• Weinig monitoring mogelijk• IT moet op AD-niveau opvolgen 

Een gratis tool• Volledige rapportering mogelijk
• Tijdrovend om zaken als een landingspagina en opleidingspagina zelf op te maken 

Een betalende tool• Volledige rapportering mogelijk
• Templates beschikbaar• Minder tijdrovend• Ondersteuning van een helpdesk

AANDACHTSPUNTEN
Klassieke infosessies 
zijn een zachte manier 

om bewustzijn te 
creëren rond phishing. 

Maar soms is een 
meer confronterende 

aanpak nodig. 
Met een eigen 

phishingcampagne 
leg je de vinger op de 
wonde en kan je snel 

rapporteren.

E-mail
Naar wie?
• Naar al je medewerkers/collega’s
• Selecteer je maar een kleine groep?
• Werk je met subgroepen?

Wanneer?
Verstuur je mailing als de meeste 
mensen aan het werk zijn 
Bijvoorbeeld dinsdag tussen 10u en 12u 
of donderdag tussen 14u en 16u

Zorg voor een 
geloofwaardig 
onderwerp
Kies voor een onderwerp 
dat relevant is voor 
je doelgroep

Werk met doelgroepen
• Een vraag over een 

onbetaalde factuur voor 
de financiële dienst

• Een bezwaar 
omgevingsvergunning 
naar team ruimte

Aandacht voor 
de link in je mail
De link moet voldoende 
aanzetten om te klikken 
Niet dit bijvoorbeeld: 
http://gfgi058afz.ru

MAAR HOE 
BEGIN JE 
HIERAAN?

Kies de juiste afzender
• Ga op zoek naar een 

geloofwaardige naam
• Geef deze persoon 

een geloofwaardig 
mailadres (Gmail >< 
eigen domein)
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HOERA VOOR DE  PHISHINGCAMPAGNE

Vis je naar wachtwoorden?
• Maak je loginpagina zo 

geloofwaardig mogelijk na
• Stel de tool in zodat je geen 

wachtwoorden opslaat

Landingspagina
Phish je?
Kies of je al dan niet wachtwoorden 
of andere gegevens wil phishen 

Klikken is verliezen
Op een link klikken kan al gevaarlijk 
zijn. Je kan zo malware binnenhalen. 

Opleidingspagina 
Leg uit wat er zonet gebeurde
Oeps, je bent gephisht… 

Geef tips
Hoe had je kunnen weten 
dat het om phishing ging? 

Verwijs naar meer info
Promoot je awareness-
sessies of geef mee 
waar je meer info 
kan vinden over 
phishing

Vervolgstappen
Communiceer je resultaten
• MAT
• Organisatiebreed

Beveilig je IT-systeem
• SPF records
• Antivirus
• MFA

Vervolgcampagnes
Phishingcampagnes 
hebben alleen zin als 
je ze herhaalt.

Wil ook jij graag je bestuur 
weerbaarder maken tegen 

phishing door zelf phishing te 
simuleren? Vraag dan advies 

aan een VERA DPO of contacteer 
info@vera.be en we bekijken 

samen de mogelijkheden.
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Een verhuis?

Vroeger stond onze server lokaal, hier in 
Grimbergen. We maakten de overstap naar het 
Fluvius datacenter in Hasselt en verhuisden onze 
infrastructuur naar daar. Maar nu Fluvius deze 
dienst niet meer aanbiedt, zochten we een nieuwe 
oplossing voor serverhousing.

Na een bevraging van de markt vonden we het 
datacenter in Gent. Zij waren prijs-kwaliteit de 
beste partij voor ons. Er stond dus een verhuis 
naar Gent aan te komen.

Hulp van VERA?

Er komt ontzettend veel kijken bij een serverver-
huis, dus het is geen overbodige luxe om externe 
expertise in te schakelen. Bij de eerste verhuis van 
Grimbergen naar Hasselt, kregen we de hulp van 
Gunther Claes, projectcoördinator bij VERA. Het 
was voor ons dus vanzelfsprekend dat we hem 
opnieuw vroegen om de coördinatie op zich te 
nemen.

SERVERVERHUIS GRIMBERGEN

SERVERVERHUIS

Donderdag 20 en vrijdag 21 oktober stonden met rood aangeduid 
in de agenda’s van Benny Moens en Myriam De Maeyer, beiden 
ICT-verantwoordelijke bij het gemeentebestuur van Grimbergen. 
Dan verhuisde hun server van Hasselt naar Gent. Benny doet 
het relaas van een spannend project.

“Bij een vorige verhuis rekenden we 
op VERA voor de coördinatie. 

Het was voor ons vanzelfsprekend 
om dit opnieuw te vragen.”

Benny Moens, 
ICT-verantwoordelijke Grimbergen
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Gunther plande het hele project en bracht alle 
betrokken partijen rond de tafel. Zo hadden 
we regelmatig vergaderingen met meer dan 
15 verschillende personen die allemaal hun 
inbreng hadden.

Van Hasselt naar Gent

Na de avondopening van donderdag 20 oktober 
was het moment aangebroken. Tijd om de syste-
men uit te schakelen en alles af te koppelen. VERA 
IT-beheerder Tim Van Gilbergen volgt alles nauw-
gezet op en zet mee de servers op het transport. 

De ene server gaat op een verhuiswagen, de back-
up op een andere. We moeten altijd uitgaan van 
een worstcasescenario dus beide servers mogen 
nooit met dezelfde wagen meerijden.

Vrijdagochtend gaan we alle systemen één per 
één af om alles opnieuw up-and-running te 
krijgen. Er is maar één toepassing die problemen 
geeft en ook die kink is na enkele uren uit de ka-
bel. Een zeer propere verhuis dus.

Evaluatie

We zijn een tevreden bestuur. Donderdagavond 
zijn we na de avondopening van start gegaan en 
maandag waren we volledig klaar. We zijn alleen 
op vrijdag toe geweest.

Projectcoördinator Gunther Claes en IT’ers Tim 
Van Gilbergen en Mathias Alens van VERA hadden 
alles tot in de puntjes voorbereid en zorgden voor 
een uitstekende communicatie tussen de ver-
schillende partijen. Gunther nam de coördinatie 
op zich en Tim was ter plaatse om elke stap mee 
op te volgen.

De dag na de verhuis hebben we het project 
geëvalueerd en we geven vanuit Grimbergen een 
dikke pluim aan alle betrokken partijen. 

Heb je ook werk aan je serverinfrastruc-
tuur? Weet je niet goed waar beginnen of 
heb je hulp nodig bij de coördinatie? 
Contacteer dan info@vera.be en we 
bekijken samen de mogelijkheden.
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Zomaar een beurs?

Deze expo is de grootste Smart City-beurs ter 
wereld. Alles en iedereen die met dit domein in 
aanraking komt, is aanwezig op deze internatio-
nale beurs. Besturen komen ideeën uitwisselen, 
leveranciers stellen hun nieuwste oplossingen 
voor en er is heel veel inspiratie op te doen. 

Naast de gigantische beursvloer van ongeveer 
5 voetbalvelden groot, zijn er ook heel wat audi-
toria om interessante sprekers aan het woord te 
laten. De ideale setting om de nieuwste ontwik-
kelingen te ontdekken, inspiratie op te doen en 
samenwerkingen op te zetten.

SMART CITY EXPO WORLD 
CONGRESS: DE GROOTSTE SMART 
CITY-BEURS TER WERELD

SM
ART CITY

In november kwamen meer dan 20.000 smart 
city-enthousiastelingen samen in Barcelona. 
Drie dagen lang inspireerden ze elkaar op het Smart City 
Expo World Congress. VERA programmamanager smart 
cities Jan Potemans begeleidde een delegatie vanuit 
Vlaams-Brabant en neemt je mee naar Barcelona.
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“Het Smart City Expo World Congress, 
dat is ideeën uitwisselen, 

nieuwe oplossingen leren kennen 
en vooral heel veel inspiratie opdoen.”

Jan Potemans, 
VERA programmamanager smart cities

De Vlaams-Brabantse delegatie

De provincie Vlaams-Brabant vaardigde een 
delegatie af naar dit tech-treffen en vroeg VERA 
om dit mee te organiseren. Elke deelnemer heeft 
zijn eigen wensen of doelen bij een bezoek aan de 
beurs. We hielden hier rekening mee en stelden 
een evenwichtig programma op dat het midden 
hield tussen het groepsgebeuren en individuele 
tijd om de beursvloer te ontdekken of sessies bij 
te wonen.

De delegatie vanuit onze provincie bestond uit 11 
personen en vormde een mooie mix tussen deel-
nemers van de provincie Vlaams-Brabant, lokale 
besturen en VERA. Allemaal mensen die gepas-
sioneerd zijn door smart cities en gelinkt zijn aan 
smart city-projecten in Vlaams-Brabant.

Maandag: 
installeren en de eerste contacten leggen

De meeste deelnemers komen maandag al toe. 
Dan zijn er ook al meteen de eerste pre-events. 
Met onze delegatie trekken we naar het pre-event 
van Microsoft. Zij geven een uitgebreid overzicht 
van de nieuwste ontwikkelingen op domeinen 
zoals mobiliteit, omgaan met klimaatwijziging en 
circulaire economie. Een echte inspiratiesessie 
voor het lokaal bestuur van de toekomst.

‘s Avonds dineren we met de delegatie van stad 
Leuven en enkele vertegenwoordigers van Digitaal 
Vlaanderen. We polsen naar hun verwachtingen en 
spreken af om elkaars sessies zeker te volgen.

Dinsdag: 
een vliegende start

In het Belgisch paviljoen zet Vlaanderen de 
spotlight op onze regio en de smart city-werking. 
Verschillende besturen geven toelichting bij hun 
projecten en zo inspireren we elkaar en leren we 
nieuwe mogelijkheden kennen. Met VERA toonden 
we tot wat kleinere besturen in staat zijn als ze de 
krachten bundelen.

Eens de beurshal de deuren sluit, begint misschien 
wel het belangrijkste netwerkmoment van het 
evenement. Heel wat leveranciers en besturen 
organiseren randevenementen waarop je hen 
beter kan leren kennen en naar hartenlust kan 
netwerken. Zo smeed je banden waarop je later 
kan terugvallen.



22 |

BLIKOPENER - DECEMBER 2022

Woensdag: 
wat is er nieuw?

We starten met een rondgang langs enkele bedrij-
ven die smart city-oplossingen aanbieden. Zo krij-
gen we zicht op de laatste vernieuwingen. Daarna 
kan ieder voor zich zijn tijd invullen om standen te 
bezoeken of sessies te volgen.

Je vindt op de beurs niet alleen standen van be-
drijven. Heel wat landen en regio’s stellen hun be-
langrijkste projecten aan je voor. Ook de Europese 
Commissie is aanwezig om je te informeren over 
subsidiemogelijkheden.

De avondactiviteit bestaat opnieuw uit een diner 
met netwerkmogelijkheden. We vallen in herha-
ling, maar het contacten leggen is toch een heel 
belangrijke activiteit in de rand van een grote 
beurs als deze. Je legt er echt de basis voor latere 
samenwerkingen.

Donderdag: 
tijd voor Barcelona?

De laatste beursdag. Je kan meteen zien dat het 
minder druk is dan de voorbije dagen. Toch leggen 
we nog enkele leuke en interessante contacten.

Voor we naar de luchthaven afzakken voor onze 
terugvlucht, pikken we in ijltempo nog enkele 
highlights van de stad mee. Zo hebben we niet 
alleen de beurshal gezien, maar ook enkele 
architecturale pareltjes. 
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Nieuwe inzichten delen

Tijdens de driedaagse deden we heel wat interes-
sante inzichten op. Maar we willen deze ook tot 
bij andere besturen krijgen. Hier zoeken we nog de 
juiste manier voor. We willen een breder kennis-
netwerk creëren waarbij getuigenissen van bestu-
ren de ruggengraat vormen. Van hieruit brengen 
we besturen die met dezelfde uitdagingen kam-
pen samen. Zo kunnen we de krachten bundelen 
en dankzij schaalvergroting stappen zetten naar 
het lokaal bestuur van morgen.

Volgend jaar gaat het Smart City Expo World 
Congress door van dinsdag 7 tot donderdag 
9 november. We zullen de komende maanden 
bekijken hoe we hier het meeste kunnen uithalen 
voor de Vlaams-Brabantse besturen.

We kijken met een goed gevoel terug op 
de driedaagse, maar we kijken ook verder. 
Heb je zelf ideeën over smart cities of wil 
je meer weten? Geef ons een seintje via 
info@vera.be en we steken met plezier de 
koppen bij elkaar.
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LEUK DAT JE ERBIJ WAS!

LEUK DAT JE ERBIJ W
AS

We brengen besturen graag samen om inspiratie op te doen en kennis 
uit te wisselen. In het najaar van 2022 stonden er dan ook heel wat 
interessante evenementen op de planning.

Dag van de Cybersecurity

Donderdag 15 september bracht VERA besturen 
samen in het provinciehuis voor een inspirerende 
sessie over phishing en hacking. 

Sarah Smolders, interne DPO bij VERA, nam de 
besturen mee in de wereld van de phishing. Ze 
bundelde de ervaringen van VERA en enkele be-
sturen in het zelf opzetten en uitvoeren van een 
phishingcampagne. 

Nadien verlegden we de focus naar hacking. Hier-
voor nodigden we cybersecurity expert Koen Van 
Hoecke uit. Aan de hand van een live hacking-de-
monstratie, toonde hij hoe makkelijk hij op ver-
schillende manieren kan inbreken op je netwerk 
en welke schade hij kan aanrichten.

We sloten een leerrijke dag af met een lekkere 
lunch en een goed gesprek over cybersecurity.

Wil je meer weten over het opzetten van een 
phishingcampage of een pentest door een ethical 
hacker? Contacteer ons via info@vera.be en we 
zetten je met plezier op weg.

Trefdag Digitaal Vlaanderen

Voor het tweede jaar op rij stonden we met VERA 
op de Trefdag Digitaal Vlaanderen. Met een inspi-
rerende stand gingen we in dialoog met de beurs-
bezoekers. Om het gesprek goed op gang te bren-
gen, voorzag barista Fausto geïnteresseerden van 
de betere koffie of latte macchiato. 

Om 14u05 sprak projectcoördinator Ruben 
Huylenbroeck over het digitaliseringsproject 
van Zaventem (zie pagina 6 in deze BLIKopener). 
Hiervoor gebruikten we de raamovereenkomst 
Digitale Dienstenmotor. 

Eens de beursvloer leeg liep, was het tijd voor de 
nocturne met de Vlaanderen Digitaal Awards. Een 
fijne avond waar we met de Digitale Dienstenmo-
tor de award voor beste digitale transformatie in 
de wacht sleepten.
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Infosessie Vastgoedinformatieplatform

Begin november organiseerde VERA samen met 
Digitaal Vlaanderen een infosessie over het Vast-
goedinformatieplatform (VIP). Na een plenaire 
sessie deelden we de groep op in drie profielen: 
leidinggevenden, GIS-coördinatoren en medewer-
kers Ruimtelijke Ordening. In deze kleine groepjes 
gingen we dieper in op de werking van het VIP, 
toegespitst op hun specifieke situatie.

Na het harde werk, was er tijd voor een lekkere 
lunch en netwerking. Zo werden we niet alleen 
wijzer, maar konden we ook van gedachten wisse-
len met collega’s uit andere besturen.

“We geloven bij VERA heel hard 
dat samenwerken versterkt. 
Daarom brengen we graag 

mensen samen.”

Roel Van Olmen
Communicatieverantwoordelijke 

VERA
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Jonathan Lambert - IT-ondersteuner

Jonathan heeft al een pak servicedesk ervaring. Hij kiest 
bewust voor VERA door het gevarieerd takenpakket van een 
IT-ondersteuner én de goede ligging van het VERA-kantoor. 
 
Je kan altijd bij Jonathan terecht voor een goed gesprek of 
om iets te gaan drinken. Wordt het later op de avond, dan 
kan je hem tegenkomen op een leuk feestje. 

Gino Marchal - IT-ondersteuner

Gino doorzwom al wat IT-watertjes voor hij in 
juli 2022 bij ons aan de slag ging. Nu helpt hij 
als IT-ondersteuner de besturen uit regio 5 en 6 
bij hun dagelijkse werking en IT-problemen. 
 
In zijn vrije tijd is Gino van vele markten thuis. 
Hij knutselt elektronica in elkaar, brouwt bier, 
maakt kaas, schildert, kookt en reist graag. 
Daarnaast schreef hij samen met Marc de Bel 
een boek over de zoektocht naar het gestolen 
paneel van de Rechtvaardige Rechters. 

NIEUWE GEZICHTEN BIJ VERA
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Stefan Detiège - IT-ondersteuner

Met Stefan halen we een ervaren kracht aan boord die 
al heel wat watertjes doorzwommen heeft. Zo deed hij 
een brede waaier aan ervaringen op en kan hij je niet 
alleen helpen met IT-zaken, maar ook met bijvoorbeeld 
de aanleg van je tuin. 
 
Stefan zijn interesses gaan van dronevliegen over 
klussen in huis tot met de moto rijden voor televisie-
producties (denk aan wielerwedstrijden en marathons). 
Wanneer je dit combineert met veel gezelligheid en 
humor, is hij helemaal in zijn nopjes. Daarnaast biedt 
Stefan met plezier een luisterend oor voor een collega 
die het nodig heeft. 

Christina Absillis - Beleidsadviseur

Christina is sinds september 2022 aan de slag bij VERA nadat 
ze de overstap maakte van de Federale overheid. Het waren 
de waarden van VERA die haar voor ons deed kiezen. Ook 
voor haar zijn verbinding, samenwerking, overleg en kennis-
deling kernwaarden.  
 
Ze staat positief in het leven en probeert ondanks een druk 
gezinsleven toch tijd te vinden om te lezen en wandelen. 
Heb je de eer om bij Christina te blijven eten? Dan zal er 
gegarandeerd een gezonde en evenwichtige maaltijd op je 
bord verschijnen. 

Bjorn Sucaet - Data Protection Officer

Bjorn deed al heel wat DPO-ervaring op bij 
C-smart. Hij ondersteunde in die rol een aantal 
West-Vlaamse lokale besturen. Nu zet hij zijn 
expertise over DPIA’s en meer algemene priva-
cyregels in voor Vlaams-Brabantse besturen. 
 
Het gelukkigst is Bjorn wanneer hij tijd kan 
doorbrengen met zijn gezin. Zeker nu hij met 
voetbalpensioen is, is hier meer ruimte voor 
gekomen. 
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VERA
autonoom provinciebedrijf 

Vaartdijk 3/bus 1 
3018 Wijgmaal 

+32 (0)16 30 85 10 
info@vera.be 
www.vera.be 
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DEMOSESSIE
 AUDIOVISUEEL MATERIAAL

PERCEEL 2 VAN RO ICT-MATERIAAL
Donderdag 19 januari 2023

College- en raadzaal Sint-Pieters-Leeuw

Info en inschrijvingen 
via www.vera.be


